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Ветеринарія 
Назва видання Засновник 

(співзасновник) 

Галузь науки Шифр видання 

Аграрний вісник 

Причорномор’я  

Одеський державний 

аграрний університет  

сільсько-

господарські 

 

економічні 

 

 

технічні 

 

 

ветеринарні 

XVIII  33223 

Біоресурси і 

природокористування 

Національний 

університет 

біоресурсів і 

природокористування 

України, Міністерство 

охорони 

навколишнього 

природного 

середовища України, 

Міністерство аграрної 

політики України 

ветеринарні 

 

хімічні  

 

 

сільськогос-

подарські 

 

біологічні 

 

 

технічні 

XVIII  39171 

Ветеринарна 

біотехнологія 

Інститут ветеринарної 

медицини НААН, 

Державний НДІ з 

лабораторної 

діагностики та 

ветеринарно-

санітарної експертизи, 

Державний науково-

контрольний інститут 

біотехнології і штамів 

мікроорганізмів 

ветеринарні XVIII  35709 

Вісник аграрної 

науки 

Вulletin of 

Agricultural Science 

Національна академія 

аграрних наук України 

ветеринарні  

 

технічні 

 

біологічні 

 

 

сільсько-

господарські 

XVIII  30012 

Вісник 

Дніпропетровського 

державного аграрно-

економічного 

університету 

Дніпропетровський 

державний аграрно-

економічний 

університет 

 

сільськогосподарські 

 

 

ветеринарні 

 

XVIII  33579 



News of 

Dnipropetrovsk State 

Agrarian and 

Economic University 

(Вісник 

Дніпропетровського 

державного 

аграрного 

університету) 

(Дніпропетровський 

державний аграрний 

університет 

Міністерства аграрної 

політики) 

 

економічні 

технічні 

Вісник 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 

Житомирський 

національний 

агроекологічний 

університет  

сільськогос-

подарські  

 

 

ветеринарні 

 

 

економічні 

 

технічні 

XVIII  33154 

Вісник Полтавської 

державної аграрної 

академії 

Полтавська державна 

аграрна академія 

сільськогос-

подарські 

 

 

ветеринарні  

 

 

технічні 

XVIII  33725 

Вісник Сумського 

національного 

аграрного 

університету.  

(Ветеринарна 

медицина) 

Сумський 

національний 

аграрний університет  

ветеринарні XVIII  33563 

Науковий вісник 

ветеринарної 

медицини 

Білоцерківський 

національний 

аграрний університет 

ветеринарні XVIII  32324 

Науковий вісник 

Луганського 

національного 

аграрного 

університету  

Серія: ветеринарні 

науки 

Луганський 

національний 

аграрний університет  

ветеринарні XVIII  33570 

Наукові праці 

Південного філіалу 

Національного 

університету 

біоресурсів і 

природокористування 

України «Кримський 

агротехнологічний 

університет». 

Ветеринарні науки 

Національний 

університет 

біоресурсів і 

природокористування 

України  

ветеринарні XVIII  15398 

Проблеми Харківська державна ветеринарні  XVIII  33062 



зооінженерії та 

ветеринарної 

медицини. Частини 1. 

Сільськогосподарські 

науки;  Частина 2. 

Ветеринарні науки. 

зооветеринарна 

академія 

 

 

сільсько-

господарські 

Сільський господар Львівська обласна 

державна 

адміністрація, 

Львівська академія 

ветеринарної 

медицини імені 

С.З.Гжицького, 

Інститут землеробства 

і тваринництва 

західного регіону 

НААНУ, Львівський 

сільськогосподарський 

інститут, Редакція 

журналу “Український 

пасічник”,  Приватна 

науково-виробнича 

фірма “Галатович”, 

Виробничо-

комерційне 

об’єднання 

“Мостпласт” ЛТД 

сільськогосподарські, 

ветеринарні 

XVIII  34088 

Сучасне 

птахівництво 

Національний 

університет 

біоресурсів і 

природокористування 

України 

сільсько-

господарські 

 

ветеринарні 

XVIII  35663 

Тваринництво 

України  

Національний 

університет 

біоресурсів і 

природокористування 

України, ПП 

«Видавниче 

представництво 

«Паралель» 

сільсько-

господарські 

 

 

ветеринарні 

XVIII  9749 

 


